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CZYM JEST BIORÓŻNORODNOŚĆ? 

„Szczyt Ziemi” ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku 

Konwencja definiuje: 

 

„różnorodność biologiczna oznacza  

 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów  

  

 występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i 
słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są 
częścią” 



CZYM JEST BIORÓŻNORODNOŚĆ ? 
 

 Różnorodność biologiczna obejmuje zmienność: 
 

 Wewnątrzgatunkową 
 

 Międzygatunkową 
 

 Ponadgatunkową 
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RÓŻNORODNOŚĆ WEWNĄTRZGATUNKOWA 

 Obejmuje bogactwo puli genowej wszystkich żyjących populacji. 
Możemy wyróżnić różnice genetyczne pomiędzy: 

 osobnikami w obrębie populacji 

 odmianami, liniami, rasami 
 

 Zmienność genetyczna w obrębie gatunku to podstawowe źródło 
adaptacji do zmian klimatycznych oraz różnorodnych warunków 
środowiskowych 
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RÓŻNORODNOŚĆ MIĘDZYGATUNKOWA 

 Zróżnicowanie gatunków występujących na świecie 
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ZASOBY GENETYCZNE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 Obecnie przez człowieka użytkowanych jest około 40 gatunków 
zwierząt gospodarskich, jednak 90% żywności pochodzenia 
zwierzęcego jest dostarczane przez 14 z nich (FAO, 2007) 

 

 W bazie DAD-IS zarejestrowano 8262 rasy z czego 22% 
sklasyfikowano jako zagrożone wyginięcie. Dotyczy to zwłaszcza 
mniej wydajnych ras rodzimych. 



RÓŻNORODNOŚĆ PONADGATUNKOWA 

 Różnorodność „ekosystemowa” odnosi się do: 

 rozmaitości typów ekosystemów 

 zróżnicowania siedlisk i procesów ekologicznych 

 rozmieszczenia i zasięgów gatunków 

 funkcji i roli poszczególnych gatunków 
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ZNACZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI 

Degradacja funkcji ekosystemów i utrata różnorodności 
biologicznej wywołują poważne konsekwencje środowiskowe, 

gospodarcze i społeczne 
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 Utrata obszarów bagiennych ma wpływ na całą społeczność 
ograniczając funkcje ekosystemów takie jak: 

 zapobieganie powodziom 

 możliwości oczyszczania wód i akumulacji dwutlenku węgla 

 funkcje rekreacyjne i walory estetyczne krajobrazu 

Zdjęcia: Wioleta Drobik 

ZNACZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI 
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USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ EKOSYSTEMY 

Straty bioróżnorodności oznaczają pogorszenie wielu funkcji 
ekosystemów o kluczowym znaczeniu dla utrzymania zdrowia 

ludności, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego wraz z wodą do picia, do czystego powietrza  

i środków leczniczych 



 Nie tracić tych wartości, 
których jeszcze nie umiemy 

odkryć i wykorzystać, 

a które mogą  być podstawą 
rozwoju i gwarancją przeżycia 
przyszłych ludzkich pokoleń 
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DLACZEGO CHRONIMY BIORÓŻNORODNOŚĆ 



ZAGROŻENIA DLA BIORÓŻNORODNOŚCI 

 Zmiany siedlisk (urbanizacja, intensyfikacja rolnictwa) 

 Globalne zmiany klimatu 

 Gatunki inwazyjne 

 Nadmierna eksploatacja gatunków roślin i zwierząt 

 Skażenia gleby, wód i atmosfery 
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ZMIANY SIEDLISK 

 Niewłaściwe użytkowanie środowiska przez człowieka 
doprowadziło do degradacji gleby, wody i szaty roślinnej 

 

 Przekształcenia siedlisk na szeroką skalę wpływają niekorzystnie 
na świadczenia ekosystemów i bioróżnorodność 

 

 

 Ekosystemy 
stabilne 

Ekosystemy 
niestabilne 



ZMIANY SIEDLISK 

 Intensyfikacja rolnictwa: 

 Monokultury 

 Irygacja 

 Pestycydy  

 Nawozy chemiczne 

 Ciężki sprzęt rolniczy 

 Odpady z produkcji rolniczej 

 Organizmy modyfikowane genetycznie  

 Zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza 

 

 



GLOBALNE ZMIANY KLIMATU 
 
 Na skutek zmian klimatycznych stwierdzono zmiany w: 

 rozmieszczeniu gatunków 

 wielkości populacji 

 czasie trwania reprodukcji (skrócenie) 

 przypadki migracji oraz zwiększenia częstotliwości gradacji 
szkodników i chorób 



GLOBALNE ZMIANY KLIMATU 
 
 Zmiany klimatyczne w rejonie Ameryki Środkowej doprowadziły 

do powstania optymalnego mikroklimatu dla grzybów chytride 
(Batrachochytrium dendrobatidis) 

 Grzyby te infekują płazy, powodując chorobę chytridiomycosis, 
polegającą na twardnieniu skóry uniemożliwiającym oddychanie 
i w konsekwencji śmierć organizmu 

 Uznaje się za główną przyczynę wymierania płazów w Ameryce, 
wschodniej Australii, na Dominikanie i na Karaibach 

 Jest nią zagrożone 30% populacji płazów na całym świecie 

Pounds i wsp. 2006; Fisher i wsp. 2009; http://www.amphibiaweb.org  



GATUNKI INWAZYJNE 

 

 Są jednym z najpoważniejszych zagrożeń  bioróżnorodności 

 Ich liczba zwiększa się w miarę postępu globalizacji 

 Dlaczego są zagrożeniem? 

 Konkurencja 

 Drapieżnictwo 

 Pasożyty 

 Roznoszenie chorób 

 

Jest to gatunek napływowy, pochodzący z innego 
ekosystemu, który rozprzestrzeniając się z udziałem 

człowieka lub naturalnie może szkodliwie wpływać na 
środowisko, ekonomię i ludzi, w tym doprowadzić do 

wyginięcia gatunków rodzimych ekosystemu 



GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE 

Dane:www.nobanis.org 



GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE 

Dane:www.nobanis.org 



PRZYKŁADY 
 Pstrąg źródlany wprowadzony do akwenów,  

w których występował rodzimy pstrąg potokowy 
przyczynił się do zmniejszenia jego liczebności 

 Gatunki odbywają w tym samym czasie tarło i często 
wchodzą ze sobą w interakcje rozrodcze, a ich potomstwo 
jest bezpłodne 

 

 Wprowadzenie do jezior ryb roślinożernych może 
wywołać tam wiele niekorzystnych zmian 

 Np. wprowadzenie amura białego,  

 który w wyniku wyjadania  

 roślinności doprowadza do  

 likwidacji tarlisk, miejsc  

 odrostu i żerowisk ryb fitofilnych 

 

 



NADMIERNA EKSPLOATACJA GATUNKÓW ROŚLIN  
I ZWIERZĄT 

 Nadmierna eksploatacja może dotyczyć pojedynczych 
gatunków oraz całych ekosystemów 

 Zagrożenie szczególnie dla: 

 morskich ryb i bezkręgowców 

 drzew 

 zwierząt łownych 

Fot GBO - 3 



SKAŻENIA GLEBY, WÓD I ATMOSFERY 
 
 Zanieczyszczenie środowiska w wyniku: 

 emisji gazów i pyłów do atmosfery 

 zrzutu ścieków 

 składowania odpadów 

 hałasu i promieniowania 

 

 Źródłem zanieczyszczeń jest: 

 transport (głównie samochodowy) 

 przemysł 

 rolnictwo 

 gospodarstwa domowe 

 eksploatacja złóż oraz transport  

 ropy naftowej 
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SKAŻENIA GLEBY, WÓD I ATMOSFERY 
 

Źródło: Global Biodiversity Outlook 3 za Diaz and Rosenberg (2008). Science 

 

Wykres 1. Liczba tzw. martwych stref (obszar pozbawiony lub zawierający zbyt 
małe ilości tlenu) powiązanych z eutrofizacją wód morskich i oceanicznych 



OBECNY STAN BIORÓŻNORODNOŚCI 

 Dotychczas odkryto i opisano 
niewielką liczbę gatunków 1,6-

1,7 mln 

 szacuje się, że jest ich  
5-100 mln 
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  W 2007 roku na 41 415 
gatunków monitorowanych przez 
IUCN już 16 306 grozi wymarcie. 
To o 188 gatunków zagrożonych 

wymarciem więcej niż rok 
wcześniej  



OBECNY STAN BIORÓŻNORODNOŚCI 

W 2010 roku ONZ wydało raport na temat 
globalnej bioróżnorodności 

Global Biodiversity Outlook  
(GBO-3) 
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Bioróżnorodność zdecydowanie się 
zmniejsza i dzieje się to 

w bezprecedensowym tempie 
Źródło: Global Biodiversity Outlook 3 

W 2002 roku światowi przywódcy 
zobowiązali się znacznie obniżyć do roku 

2010 stopień utraty różnorodności 
biologicznej 



OBECNY STAN BIORÓŻNORODNOŚCI 

Fot Wioleta Drobik 

Źródło: Global Biodiversity Outlook 3 



OBECNY STAN BIORÓŻNORODNOŚCI 



OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

 

 Systemowe działania podejmowane na rzecz trwałego 
zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej 

 

 Ochrona in situ – działania w miejscach naturalnego występowania 

 

 Ochrona ex situ - poza miejscami naturalnego występowania bądź 
powstania  
 



 1992 r. – Konwencja o różnorodności biologicznej przedstawiona do 
podpisu podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 

 1996 r. – Polska ratyfikuje Konwencję 

 

 2010 r. – 10 Konferencja Stron Konwencji CBD w Nagoi 

 Światowy plan strategiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na lata 
2011–2020 

 Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z ich 
użytkowania (Protokół ABS), 

 

 2014 r. – Zaawansowane prace nad polskim Programem ochrony i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 
Planem działań na lata 2014-2020 

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE 



 Jedno z najważniejszych porozumień międzynarodowych 

dotyczących bioróżnorodności na świecie 
 

 Cele kluczowe Konwencji: 

KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Ochrona różnorodności biologicznej 

Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających 
z wykorzystania zasobów genetycznych 

Zrównoważone użytkowanie jej elementów 



 Każde państwo ma suwerenne prawa do korzystania z własnych 
zasobów przyrodniczych, zgodnie z prowadzoną polityką, 
zawartą w krajowej strategii różnorodności biologicznej  
i programie działań 

 

 Najważniejszym organem Konwencji jest Konferencja Stron 

 

 Konferencja Stron posiada organ pomocniczy dla zapewnienia 
doradztwa w sprawach naukowo-technicznych (SBSTTA), który 
przygotowuje oceny: 

 stanu różnorodności biologicznej 

 skuteczności podejmowanych działań.  

 

KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 



 Do Konwencji CBD zostały przyjęte dwa protokoły, 

uszczegóławiające jej postanowienia:  

 

 Protokół Kartageński o bezpieczeństwie 

biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, 

ratyfikowany w 2003 r. 

 

 Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności 

biologicznej dotyczący dostępu do zasobów 

genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału 

korzyści wynikających z ich wykorzystania 

 

 

KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 



 

 W Planie Strategicznym określono ambitną 

wizję, misję i 20 celów szczegółowych, które 

Strony Konwencji powinny dostosować do swoich 

warunków i umieścić w krajowych strategiach 

różnorodności biologicznej 

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ 2011-2020 



ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ 2011-2020 

 Wizja: 

 

 

 

 

 Misja: 

W roku 2050 różnorodność biologiczna jest doceniona, 

zachowana i mądrze użytkowana, dostarczając usługi 

ekosystemowe i utrzymując zdrową planetę oraz przynosząc 

znaczące korzyści dla wszystkich ludzi. 

Należy podjąć skuteczne i pilne działania na rzecz zatrzymania 

utraty różnorodności biologicznej w celu zapewnienia, że  

w roku 2020 ekosystemy są trwale zachowane i nadal 

dostarczają podstawowe usługi, zapewniając różnorodność form 

życia na planecie i wnosząc wkład w podnoszenie jakości życia  

i zwalczanie ubóstwa. 



ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ 2011-2020 

Zlikwidowanie przyczyn utraty bioróżnorodności poprzez włączenie 
działań na rzecz ochrony przyrody w programy rozwoju gospodarki 
kraju we wszystkich sektorach, tak na szczeblu rządowym, jak i na 
poziomie społeczeństwa 

Ograniczenie bezpośrednich presji na bioróżnorodność 

oraz promowanie trwałego i zrównoważonego 

użytkowania 

Poprawa stanu ochrony bioróżnorodności poprzez 

zachowanie różnorodności genetycznej na poziomie genów, 

gatunków i ekosystemów  



ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ 2011-2020 

Zwiększenie możliwości powszechnego wykorzystania pożytków 
wynikających z bioróżnorodności oraz funkcji, jakie spełniają 
ekosystemy 

Poprawa możliwości wprowadzania w życie zapisów  Konwencji 
poprzez: 
• wdrażanie  procesów planowania z udziałem różnych partnerów 
• odpowiednie zarządzanie wynikami  badań naukowych 
• wzmocnienie potencjału instytucjonalnego  



PROTOKÓŁ ABS 

 Został przyjęty w wyniku kompromisu po 10 latach negocjacji. 
Jest narzędziem wdrażania trzeciego celu Konwencji: 

 

 

 

 

 Cel Protokołu: sprawiedliwy i równy podział korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, w tym 
poprzez: 

 odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych 

 odpowiedni transfer stosownych technologii 

Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających 
z wykorzystania zasobów genetycznych 



 Protokół ma zastosowanie do: 

 zasobów genetycznych (z wyjątkiem genów ludzkich) 

 tradycyjnej wiedzy związanej z tymi zasobami 

 

 Strony rozważą ustanowienie globalnego mechanizmu podziału 
korzyści dla przypadków transgranicznego pozyskiwania zasobów 
genetycznych oraz w sytuacjach kiedy nie jest możliwe uzyskanie 
zgody wstępnej 

 

 

PROTOKÓŁ ABS 



 Strony ustanowią krajowe punkty kontaktowe ds. Protokołu 
oraz stosowne organy krajowe w celu informowania i 
umożliwiania dostępu do zasobów genetycznych i związanej z 
nimi tradycyjnej wiedzy 

 

 Ustanawia się system wymiany informacji ABS 

 

 Strony ustanowią punkty kontrolne monitorujące zgodność 
wymiany zasobów genetycznych z Protokołem 

 

PROTOKÓŁ ABS 



DZIAŁANIA W RAMACH UE 

 Ochrona bioróżnorodności jest od kilku lat jednym z czterech 
priorytetowych obszarów działania EU, nakreślonych przez VI 
Europejski program działań na rzecz ochrony środowiska 
 

 W maju 2011 r. przyjęto Unijną Strategię Ochrony Bioróżnorodności 
(USOB) 

 Stanowi instrument wdrażania globalnego Strategicznego Planu Ochrony 
Bioróżnorodności 

 Cele te powinny być osiągane poprzez realizację 20 kierunków działań  
w ramach 6 celów głównych. Główne cele strategii koncentrują się na: 

 Powstrzymaniu utraty bioróżnorodności i degradacji funkcji 
ekosystemów w UE do 2020 r. 

 Przywróceniu wartości ekosystemów, promowaniu trwałego  
i zrównoważonego użytkowania 

 Niedopuszczeniu do globalnych strat różnorodności biologicznej 

 

 



 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 
2014-2020 

 Obecnie w fazie projektu, maj 2014 

 

 Cel główny: 

DZIAŁANIA W POLSCE 

Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej 
ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju 

http://www.mos.gov.pl/artykul/3432_projekty_dokumentow_i_strategii/22779_program_ochron

y_i_zrownowazonego_uzytkowania_roznorodnosci_biologicznej_wraz_z_planem_dzialan_na

_lata_2014_2020.html 
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